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Geleide training zaterdag 3 oktober 2015

De geleide training onder leiding van Tom Bastianen was een succes.
Er waren 33 sportievelingen ingeschreven. (uit volgende clubs Boechout,
Boeckenberg, Borgerhout/GW, Hoevenen en Temse)

Sfeerbeeld begeleide training

Simonne bezorgde ons volgend kort verslag van de geleide training
De eerste geleide training van seizoen 2015/2016 was door Boeckenberg
georganiseerd.
Zaterdag 3/10 om 9.00 u waren Eddie en Simonne al aanwezig want er moest wat
klaargezet worden ( Tom al blij ).
10.00 u en de recreanten van verschillende clubs beginnen aan de training gegeven
door Tom Bastianen.
Eerst werd een opwarming gedaan met een spel dat jagen en raken heet , fysiek toch
even de moeite.
Daarna waren het schotoefeningen verdeeld over 8 palen want we waren met 28
deelnemers waarvan 9 van BKC.
Om 10.50 u even naar binnen naar de vergaderzaal van BKC want er werd 1 reglement
onder de loep genomen nl. snijden op blok.
Na 10 min mochten ze nog even wat drinken en om 11.10 u gingen ze terug aan de
slag en dit tot 12.00 u.

Met zijn allen opruimen en genieten van een broodjesbuffet met koffie – thee en
water dat aangeboden werd door de cel recreatie.
Nog wat gezellig napraten in het zonnetje op het terras en met een goed gevoel terug
huiswaarts.
Een heel geslaagde voormiddag met de zon van de partij en fijne korfballers.
Simonne
Wil je graag een geleide training op je club laten doorgaan, dat kan, stuur je kandidatuur naar
Tom, promotie-recreatie@korfbal.be. Wat zijn de voorwaarden: beschikken over 2 velden (in
zaal 1 veld) en je club zorgt voor een belegd broodje en 2 consumpties (comité Recreatie
neemt deze onkosten op zich ) . Comité Recreatie geeft de training .

Uitslagen

Tornooien
Etten-Leur, Nederland
Terda
Hoevenen
Hoevenen Conventus
Hoevenen Neerlandia
Technico Hoevenen

22 augustus 2015
8–3
3–1
2–4
1–0

Terrassa Catalonië, Spanje 25 augustus 2015
Boutersem Valparadis 7 – 4
Massy, Frankrijk 30 augustus 2015
Massy
Boutersem 4 - 3
Speelgelegenheid
19 september 2015
VERDE
EKERSE
CATBA
ASKC 1
TEMSE
MINERVA
KAPELLEN
AKC
HOEVENEN
HOBOKEN 2000

6
5
2
4
8

26 september 2015
KAPELLEN
RIJKO

6-5

3 oktober 2015
AGO AALST
ASKC 1
AKC
EKERSE
HOBOKEN 2000
ASKC 2

5
2
3
7
5
5

CATBA
HOEVENEN
TECHNICO
BOECHOUT
VERDE
KAPELLEN

-

–
–

7
7
6
6
6

0 FF
8
5
6
4
3

10 oktober 2015
VERDE
ASKC 1
TECHNICO
TEMSE
BOECHOUT
EKERSE
MINERVA
HOBOKEN 2000
BOUTERSEM
BOUTERSEM

CATBA
AKC
SIKOPI
AGO AALST
SPARTA RANST
KAPELLEN
HOEVENEN
ASKC 2
LEUVEN
LUBKO

4-5
2-7
nog onbekend
7-9
13 - 7
9-9
2-4
nog onbekend
5-7
5-3

Data speelgelegenheid zaal
Onderstaande data kunnen jullie alvast aan jullie recreanten meegeven:
28/11/15 De Putting, Kessel
14u - 20u
19/12/15 De Sportschuur, Hoboken
15u - 21u
23/01/16 De Mixx, Herselt
14u - 19u
20/02/16 Gitok, Kalmthout
16u - 22u
Het inschrijvingsformulier volgt begin november.
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Kandidaturen Nationale Dag van de Recreant Outdoor
De nationale Dag van de Recreant Outdoor zal dit seizoen plaatsvinden op zaterdag
11/06/2016. Clubs die zich kandidaat willen stellen en mee kunnen instaan voor de
organisatie.(d.w.z. de organiserende club moet beschikken over 5 velden en een
geluidsinstallatie). Comité Recreatie doet het secretariaat.
Kandidaturen mogen naar Tom gestuurd worden (promotie-recreatie@korfbal.be), tot uiterlijk
31/12/2015.

Wijzigingen PuRe punten
 Je mag ook een beoordelingsformulier insturen bij deelname aan een internationaal tornooi
en eveneens bij deelname aan een beachkorfbal tornooi/wedstrijd.
 Bij het niet opdagen op een geleide training worden 2 PuRe punten in mindering gebracht
per ingeschreven recreant.
 Bij een forfait/uitgestelde wedstrijd krijgt de club die forfait geeft een minpunt, dit
minpunt wordt een plusplunt bij de andere club indien de wedstrijd niet herspeeld wordt.
Vergeet niet je beoordelingsformulieren en wijzigingen door te sturen aan
koen.hesbeens@korfbal.be en danny.janssens10@outlook.be.
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Wat mailen naar wie?
promotie-recreatie@korfbal.be: Tom Bastianen, voorzitter Comité
 alle info in verband met recreatie en werking
nicolecoeckelbergs@hotmail.com: Flash
 alle info, adreswijzigingen recreantenverantwoordelijken, …
 beoordelingsformulieren en wijzigingen in geplande wedstrijden, doorgeven van zelf
geregelde wedstrijden.
 alle ‘wist-je-datjes’ en ander nieuws dat in de Flash gepubliceerd moet worden .
koen.hesbeens@korfbal.be en danny.janssens10@outlook.be: PuRe-punten , programmatie
 beoordelingsformulieren en wijzigingen in geplande wedstrijden, doorgeven van zelf
geregelde wedstrijden
myriam.gerard@korfbal.be, armand.scheerens@korfbal.be en hugobastianen@hotmail.com:
wedstrijdsecretariaat
 zij versturen de inschrijvingen voor de speelgelegenheid en de Nationale Dagen en maken
de programmatie op

Als je als recreantenploeg zelf een tornooi organiseert, is het aangewezen dit door te geven
aan het Comité Wedstrijdzaken (e-mailadressen zijn te vinden in de e-Leidraad op de website
van de KBKB) en aan koen.hesbeens@korfbal.be
We willen de organiserende club ook vragen om de uitslagen van de gespeelde wedstrijden
door te geven aan Koen.

Medewerkers Comité Recreatie
Karel Bastiaensen (Raad van Bestuur)

karel.bastiaensen@korfbal.be

KBKB – Tom Bastianen – voorzitter

promotie-recreatie@korfbal.be

Leden
Myriam Gerard

myriam.gerard@korfbal.be

Koen Hesbeens

koen.hesbeens@korfbal.be

Astrid Keyser

astrid.keyser@korfbal.be

Armand Scheerens

armand.scheerens@korfbal.be

Nicole Coeckelbergs

nicolecoeckelbergs@hotmail.com

Hugo Bastianen

hugobastianen@hotmail.com

Danny Janssens

danny.janssens10@outlook.be

De volgende Flash verschijnt in november 2015

